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)5 מעמוד (המשך
 (מתוך ביצים״ *ראשי בשפתם, הקרויים,

** מצח יש אמיתי לאינסלקטואל כי אמונה
 עתר, לביצה). הדומה קמורה, וקרחת גבוה

 ראשי־הביצים מסוגלים האם היא: השאלה
 ארצות- את להחזיר ראשי־הברזל, זנת לנצח

דו־קיום? של לקו הברית
 בתנועת־המרי המעניינות התופעות אחת

 הסטודנטים התבלטות היא האינטלקטואלית
 שינוי על מלמדת היא בה. וה״ביטניקים״

האמריקאי. הנוער בגישת
 לא־איכפתי, זה נוער היה האחרונות בשנים

 השלילה. בפולחן שקוע לפוליטיקה, אדיש
 זכויות למען התנועה התעוררות עם אך

 גילה המשכיל הנוער הכל. השתנה הכושים,
דיעות. על וללחום להשפיע רצון לפתע

 לממשלה. צרות עתה הגורם הוא זה רצון
1** במשרדו לקבל שר־ד,בטחון נאלץ השבוע
 ב־ ההתערבות נגד שמחא נוער, של משלחת

 לבניין־ חדרו מפגינים עשרות וויאט־נאם.
 למ״צ: ההוראה הבטחון. משרד של הענק

להכות! לא

צבא
ויר בא שמשון שועד׳

 על אשכול ממשלת הודיעה בו ביום
המ צרפתיים, (הליקופטרים) מסוקים קניית

 שלמה מחלקה אחת בבת להטים סוגלים
 ארצות־הברית ממשלת הודיעה ציודה, על
 מם׳ הדיביזיה חדשה: דיביזיה הקמת על

חיל־ד,פרשים. של 1
 של התפקידים כל את תמלא היחידה

 שטח לעומק חדירה הקלאסי: חיל־ד,פרשים
הנ ניצול נסוג, כוח אחרי רדיכר, האוייב,

במקו התקפה לשם וגורם־האפתעה יידות
בלת־־צפויים■ מות

סו על ירכב לא החדש חיל־ד,פרשים אולם
 שמשון. שועלי של הג׳יפים על לא גם סים,
מסוקים. על ירכב הוא

החשו ההתפתחות זוהי כאוויר. שליש
 מאז האמריקאי שלצבא־היבשה הראשונה בה

 בו הוקמו כאשר השניה, מלחמת־העולם
מוטסות. וחטיבות חטיבות־שרי־ון

 ארצות־הברית צבא של רגילה לדיביזיה
 י* צמודים מטוסים 100 איש, 15,900 כיום יש
 החדשה לחטיבת־ד,פרשים כלי־רכב. 3200ו־

 צמודים. כלי־טים 434ו־ איש, 15,787 יהיו
הליקופטרים. יהיו כולם כמעט

 בכל לנוע יכולה הדיביזיה שליש משמע:
 שני עצמה. הדיביזיה של במסוקיה עת

למ זקוקים עדיין יהיו האחרים השלישים
חיל־האוויר. טוסי

 הדביזיה כי נראה מהפכן. מול מסוק
 בוויאט־ שנרכש הנסיון תוצאת היא החדשה

 ככלי ההליקופסרים עצמם הוכיחו שם נאם,
 לוחמה־זעירה של יחידות נגד אידיאלי

 ניידות לבעליהם נותנים הם קל. וחי״ר
הכבי ברשת תלוייה שאינה בלתי־מוגבלת,

הקרקע. תנאי על־ידי מוגבלת ואינה שים
 לקראת ראשון צעד זהו כי ספק אין

גרעי שמלחמת־עולם אחרי בצבא. מהפכה
 כי ברור הפרק, מן למעשה, ירדה, נית

 מלחמות־אזרחים. תהיינה מלחמות־העתיד
 ! במלחמות יתרון תמיד יהיה לקומוניסטים

 צבאות־ על מסתמכים שהם מכיוון כאלה,
אידיא ברוח החדורים מקומיים, שיחדור
לה עתה, מבקשת, ארצות־הברית ליסטית.

נייד. בכוח־אש כך על שיב
במהפכן. יילחם המסוק

דנמארק
עוורות מין

ה בתי־הבושת נסגרו האחרונות בשנים
 בכל המערבי. העולם ארצות ברוב חוקיים

 ארגוני״ מטעם לסגירתם המאבק נערך מקום
 פגיעה בתי־בושת בקיום שראו הנשים,
האשד,. במעמד חמורה
 שסברו רבים היו הוויכוח. תם לא מאז

 כי טעות. היתה בתי־הבושת סגירת כי
 רפואי פיקוח לקיים אפשר אלה בבתים

 לזנות, קץ שמה לא סגירתם משטרתי.
 כתוצאה למחתרת. אותה הורידה אך אלא
ופושעי־המין. המחלות גברו מכך

 מאד תרבותית בארץ נשמעה החודש
 מחדש. בתי־הבושת את לפתוח הדרישה

 בזהות היה החידוש חידוש. בכך היה לא
 מארגוני־ אחד התביעה: את שהציג הגוף

בדנמארק. ביותר והמכובדים הגדולים הנשים
 גם הוא בתביעה. הסתפק לא האירגון

 אלד״ בבתים לעובדות לקרוא איך הציע
החברתי. ומעמדן כבודן על לשמור כדי

מין״. *עוזרות המוצע: השם
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